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Organitza: Amb el suport:

CLUB NÀUTIC GARRAF
Escullera de Ponent, s/n — 08871 GARRAF (SITGES)

Tel. 93 632 00 13 — Fax. 93 632 01 26
Horari: 9 a 14.30 hores i de 15.30 a 18 hores

Web: http://www.clubnauticgarraf.com
Email.com: esports@clubnauticgarraf.com
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òptimist 29er



Les Estades d’Estiu del Club Nàutic Garraf estan dissenyades per a 
nens i nenes de 7 a 16 anys i combinen la vela lleugera i el caiac de mar 
amb activitats lúdiques, esportives i educatives al 
voltant del mar.

El programa de les Estades de Vela del CN Garraf 
segueix els estàndards de la Federació Catalana 
de Vela i està conduit per Tècnics federats, per 
tal de garantir la millor metodologia educativa.

Presentació

Dates
Totes les setmanes del 27 de juny al 9 de 
setembre, de dilluns a divendres. 

Tarifes 

Infantils i Juvenils, 220€/set. pels Socis i 260€/set. pels No Socis. 
Descompte d’un 15% pel segon germà i d’un 30% pel tercer germà
Descomptes: segona setmana i restants: 195€/set. pels Socis i 215€/
set. pels No Socis.

Opció A:

De 10h a 13:30h: Aprenentatge navegació a 
vela.
De 13:30h a 15h: Dinar al Restaurant del Club.
De 15h a 17h: Activitats lúdiques, esportives i 
educatives al voltant del mar.

ACTIVITATS

Casal d’Estiu CN Garraf



Opció C i D:

Servei opcional d’acolliment.
De 9:00 a 10:00 hores (30€/set.)
De 17:00 a 18:00 hores (30€/set.)

Informació i requisits

- L’alumne ha de saber nedar 50 metres com a mínim.
- L’alumne es compromet a complir amb les normes internes i el horaris 
establerts per la Direcció de l’Escola de Vela.
- L’alumne i els seus Tutors acceptaran les decisions de l’Escola de Vela 
i dels Instructors.
- L’alumne es compromet a fer bon ús del material, en cas contrari haurà 
de respondre’n.
- La Direcció de l’Escola de Vela podrà modificar la distribució i els hora-
ris dels cursos segons el nom-bre de persones i critèris tècnics.
- La reserva de la plaça durarà fins a dues setmanes abans de l’inici del 
curs, si no s’ha formalitzat el pagament en aquest termini, la plaça podrà 
quedar lliure automàticament.

Inscripcions
- Sol·licitar el formulari d’inscripció a la secretaria del Club.
- Trucant al 93 632 00 13.
- Enviant un correu electrònica  a esports@clubnauticgarraf.com
- Descarregant el formulari que trobareu a www.clubnauitcgarraf.com

De 10h a 13:30h: 
Aprenentatge navegació a vela.

Tarifes: Infantils i Juvenils, 
170€/set. pels Socis 

205€/set. pels No Socis

de juny a setembre

Opció B:


